
1 

 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města 

  konané 19.02.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Omluven: Antonín Vyšohlíd 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
 
RM bere na vědomí oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Linka na 

pokovení chemickým niklem SEVEN – K, s.r.o.“ oznamovatele SEVEN – K, s.r.o., 
Pivovarská 171, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 859 GP, p.č. 866 GP a 
p.č. 869 GP o celkové výměře 24 792 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
zemědělského hospodaření za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM ukládá odborům VTS a ŠKT ve spolupráci s MO pozvat zástupce společnosti 
Agrofruct a.s., Dolní Ředice k projednání trvalých opatření k zajištění zpřístupnění 
a průchodnosti účelové komunikace na pozemcích p.p.č. 773/1 a p.p.č. 773/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč tak, aby byl celoročně trvale zajištěn průchod turistů. Zároveň RM 
projednání žádosti společnosti Agrofruct a.s., Dolní Ředice o prodej pozemků p.p.č. 
458, p.p.č. 463/1, p.p.č. 463/4, p.p.č. 595/3 a p.p.č. 767/2 v k.ú. Dolní Hedeč odkládá 
do doby předložení výsledku jednání.  
zodpovědný: VTS, ŠKT a MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí inventarizační zprávu ÚIK ze dne 17.02.2014 včetně přijatých 
opatření ke zlepšení průběhu inventur. 
zodpovědný: starostka, ÚIK, majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 1243/2007 mezi městem Králíky a panem J. B., 
Králíky na pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2 GP, p.č. 592/1 
GP, p.č. 594 GP, p.č. 597 GP a p.č. 1096 GP v k.ú. Prostřední Lipka o výměře cca 
73 977 m2 pro akci CIHELNA, nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 5089/2008 mezi městem Králíky a panem J. B., 
Králíky na pronájem pozemků p.p.č. 599/4 – ostatní plochy, p.p.č. 602/3 – ostatní 
plochy a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 597 GP v k.ú. Prostřední Lipka o 
výměře cca 19 103 m2, nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 14.05.2008 mezi městem 
Králíky a panem J. P., Králíky týkající se změny výměry předmětu nájmu, výše 
nájemného a vzniku oprávnění k podnájmu pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr zemědělského pachtu částí pozemků p.p.č. 3720 – t.t. porostu, 
p.p.č. 3722 – vodní plochy a p.p.č. 3725 – t.t. porostu v k.ú. Králíky o celkové 
výměře částí propachtovávaných pozemků cca 27 612 m2, účel pachtu zemědělské 
hospodaření, za pachtovné ve výši 1.933 Kč/rok a ukládá MO záměr zemědělského 
pachtu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 767 o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 05.10.1998 mezi městem 
Králíky a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Praha 1. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje v uvolněných bytech č. 9, 10, 11 a 12 v čp. 193 v ul. Na Křižovatce v 
Králíkách (DPS) nově uplatňovat běžné měsíční nájemné jako v ostatních 
pronajímaných bytech v uvedeném bytovém domě, resp. v Králíkách. 
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zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky „Snížení imisí – 
Pořízení komunální techniky – Město Králíky“ ve složení: členové komise Jana 
Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert Jílek; jako 
náhradníci: Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Pavel Šverák, Lukáš 
Hájek, Martina Zábranská Vrátná. 
zodpovědný:  VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Snížení imisí 

– Pořízení komunální techniky – Město Králíky“ ve složení: členové komise Jana 
Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert Jílek; jako 
náhradníci: Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Pavel Šverák, Lukáš 
Hájek, Martina Zábranská Vrátná a pověřuje starostku města podpisem 
jmenovacího dokumentu, který bude nedílnou součástí dokumentace uvedené 
veřejné zakázky.  
zodpovědný:  VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 04:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním „Absolventského plesu gymnázia“ v Klubu Na Střelnici v 
Králíkách, dne 28.02.2014, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 

vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 

hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM vyhodnotila protokol o otevírání obálek na akci: „MĚSTO KRÁLÍKY – kanalizace 
a ČOV“ a s ohledem na značně nízkou cenu nabídky č. 2 firmy Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., 150 56 Praha 5 – Smíchov ve výši 283.140 s DPH ukládá 
odboru VTS, aby vyžádal od uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou 
písemné zdůvodnění. 
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zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


